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Năm học: 2020 - 2021 

A. LÝ THUYẾT:  Nêu được các định nghĩa 

1. Nguyên tử : Nguyên tử  là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện    

2. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt 

nhân  

3. Kí hiệu hóa học : thường lấy chữ cái đầu (in hoa) tên Latinh, trường hợp nhiều nguyên 

tố có chữ cái đầu giống nhau thì kí hiệu hóa học của chúng có thêm chữ cái thứ hai 

(viết thường) (xem trang 42) 

4.  Nguyên tử khối: Là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị Cacbon (đvC)            

*1đvC =1/12 khối lượng của một nguyên tử Cacbon  

5. Phân tử: Là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện 

đầy đủ tính chất hóa học của chất  

6.  Phân tử khối: Là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng nguyên 

tử khối của các nguyên tử trong phân tử 

7.  Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học 

  Đơn chất  gồm: đơn chất kim loại và đơn chất phi kim 

 *Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học  

8. Ý nghĩa của công thức hóa học:  

-Những nguyên tố nào tạo thành chất  

-Số nguyên tử của mỗi nguyên tố tạo thành một phân tử chất 

-Phân tử khối của chất 

9. Hóa trị của một nguyên tố (nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của 

nguyên tử nguyên tố đó với nguyên tử nguyên tố khác  

Hóa trị được ghi bằng chữ số La Mã và được xác định theo hóa trị của H bằng I. Hóa 

trị của O bằng II  

10.  Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này 

bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. 

11.  Áp dụng quy tắc hóa trị : 

- Tính hóa trị của một nguyên tố  

- Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị 

12. -  Hiện tượng vật lý là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu. 

     - Hiện tượng hóa học là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác. 

 

 



13.-  Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. 

     - Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử 

này biến đổi thành phân tử khác. 

14. – Phản ứng hóa học xảy ra được khi: 

 + Các chất tham gia tiếp xúc với nhau; 

 + Có trường hợp cần đun nóng; 

 + Có trường hợp cần chất xúc tác. 

       - Nhận biết phản ứng hóa xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành. 

B. BÀI TẬP:    

Câu  1 

Cho biết ký hiệu của các nguyên tố sau : Cacbon, Oxi, Nito, Nhôm, Kẽm, Canxi, Niken. 

Câu 2 :  Tìm nguyên tố X (tên và ký hiệu), biết: 
a) Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử nguyên tố Oxi. 

b) 4 nguyên tử  Magie nặng bằng 3 nguyên tử nguyên tố X. 

c) 3 nguyên tử X nặng gấp 8 nguyên tử C. 

d) Nguyên tử X nặng bằng tổng khối lượng của 2 nguyên tử Magie và lưu huỳnh.  

Câu 3: Phân biệt các chất sau, đâu là đơn chất , đâu là hợp chất: 

a) Fe, H2O, K2SO4, NaCl, H3PO4. 

b) HBr, Fe, KNO3, H2, Ca(OH)2, CH4 , Cl2, P, H2SO4, Na2 CO3, CuO, Mg, N2O3, Br2, HCl. 

Câu 4: Nêu ý nghĩa công thức hóa học của các phân tử các chất sau, tính phân tử khối của 

chúng: 

a) ZnCl2 

b) H2SO4 

c) CO2 

d) HNO3 

e) Al2O3. 

Câu 5:  
Phân tử khối của axit sun furic là 98 đvc. Trong phân tử axit sung fu ríc có 2H, 1 S , 4O 

.Tính nguyên tử khối của lưu huỳnh . cho biết nguyên tử khối của H là 1 đvC và của oxi 

là 16 đvc .  

 

 

 

 

 

 

 

 



Câu 6: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các chất sau: 

a. Ag và O 

b. H và F (I) 

c. Ba và nhóm (OH) 

d. Al và nhóm (NO3) 

e. Cu (II) và nhóm (CO3) 

f. Na và nhóm (PO4)  

g. Mg và nhóm (SO4) 

Câu 7: Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử  O  

và nặng hơn phân tử hiđro là 22 lần. 

a. Tính phân tử khối của hợp chất.                                                                                    

b. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.   

 

Câu 8: Một hợp chất X có tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố là : mMg : mC : mO = 2: 1 :4; biết MX 

= 84 đvC. Xác định hóa trị của Mg trong hợp chất X vừa lập. 

 

Câu 9: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử X là 50. Trong nguyên tử X tổng số hạt mang điện 

nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Hãy tính số p, n, e trong nguyên tử X./. 

 

Chúc các em làm bài tốt



 


